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1. INTRODUÇÃO 
 

A gestão pública em qualquer esfera exige um planejamento bem feito, baseado 

no diagnóstico real e criterioso que considere os avanços alcançados, a trajetória 

realizada e as necessidades que emergem do contexto social. Quando se trata de um 

município como Presidente Juscelino todas as nuances históricas e políticas devem ser 

consideradas, porém não se pode perder de vista o principal objetivo da gesão pública 

que é gerenciar os serviços, as políticas e as instituições públicas primando pelo bom 

atendimento ao púbico e o desenvolvimento do município em todas as áreas.  

Presidente Juscelino tem sofrido o impacto de políticas de governo cuja principal 

característica é a descontinuidade nas diretrizes e ações. Muitas das vezes, não há 

sequer tempo de se planejar o caminho, pois as mudanças ocorrem frequentemente. 

Tudo isso reflete na qualidade dos serviços públicos prestados e, consequentemente, 

na inércia social e até mesmo no retrocesso. 

Com a aproximação das eleições municipais, um novo horizonte se apresenta 

com as expectativas de mudança nos rumos da cidade e do campo. Renovam-se as 

esperanças! 

Trouxemos neste documento construído coletivamente com representantes das 

mais diversas categorias sociais, o nosso chão, o lugar de onde falamos agora e as 

nossas expectativas de transformação, muitas já respaldadas em lei, mas que 

precisam de mãos firmes e responsáveis para realizar. Acreditamos que essa 

concretização será obra da gestão do Dr. Pedro Paulo que demonstra-se 

comprometido com o povo juscelinenese. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



2. DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 
 
O desbravamento do território do município de Presidente Juscelino-MA 

teve início quando surgiram as primeiras construções de armazéns, margeando o 

rio Munim, com a finalidade de estocar os produtos agrícolas que eram enviados 

para os centros consumidores. Com isso, foram chegando novos moradores que 

se fixaram próximo aos armazéns, usando as margens do rio para o 

desenvolvimento da lavoura de subsistência. Outros usufruíram as vantagens 

comerciais proporcionadas pelo fluxo de navegação do referido rio. 

 

Um dos principais fatores para o crescimento da povoação foi o movimento 

da navagação fluvial, que possibilitou a expansão de comercialização. 

 

O primeiro nome do lugar foi Cachoeira do Axixá, alterado, posteriormente, 

para Presidente Juscelino, quando da criação do município pela lei nº 2372, de 9 

de junho de 1964, em homenagem ao grande estadista Juscelino Kubstchek. 

 

A área integrante do atual município foi desmembrada de Axixá. 

 

Gentílico: juscelinense 

 

Formação Administrativa 

 

Elevado à categoria de município e distrito com a denominação de 

Presidente Jusceilino, pela lei estadual nº 2372, de 09-06-1964, desmembrado de 

Axixá. Sede no atual distrito de Presidente Juscelino ex-povoado. Constituído do 

distrito sede. Instalado em 30-12-1964. (Fonte:IBGE) 

 
Área Territorial 

 
Presidente Juscelino é uma cidade de Estado do Maranhão. Os habitantes 

se chamam juscelinenses. 

O município se estende por 355.893 km², com uma população baseado no 

ultimo censo [2010] de 11.541 habitantes, e com 12.734 habitantes no último 

censo estimado [2019] . A densidade demográfica é de 32,54 habitantes por km² 

no território do município. 

Vizinho dos municípios de Cachoeira Grande, Axixá e Rosário,Presidente 

Juscelino se situado a 17 km a Sul-Oeste de Icatu a maior cidade nos arredores. 

Situado a 25 metros de altitude, de Presidente Juscelino tem as seguintes 

coordenadas geográficas: Latitude: 2° 55' 20'' Sul, Longitude: 44° 4' 3'' Oeste. 

 



 
Figura 1 – Área de abrangência . 

Eleitorado 
 

O município de Presidente Juscelino/MA apresenta um eleitorado com 

base no Estatísticas do eleitorado apontado pelo TSE – Tribunal Superior 

Eleitoral em Junho de 2020 um total de 10.260 (dez mil duzentos e sessenta) 

eleitores. 

  

Trabalho e Rendimento 

 
O município de Presidente Juscelino apresenta os seguintes dados 

conforme IBGE: 

 

DESCRIÇÃO NUMEROS 

Salário médio mensal dos trabalhadores 
formais [2018] 

2,0 salários mínimos 

Pessoal ocupado [2018] 485 pessoas   

População ocupada [2018] 3,8 %   

Percentual da população com 
rendimento nominal mensal per capita de 
até 1/2 salário mínimo [2010] 

59,2 % 

 
Educação 

 

O município de Presidente juscelino apresenta os seguintes dados 

conforme IBGE: 

 

DESCRIÇÃO NUMEROS 

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de 
idade [2010] 

98,3 % 

IDEB*  – Anos iniciais do ensino 
fundamental (Rede pública) [2017] 

4,9 

IDEB* – Anos finais do ensino 3,6 



fundamental (Rede pública) [2017] 

Matrículas no ensino infantil [2018] 649 MATRICULAS 

Matrículas no ensino fundamental [2018] 2.537 MATRICULAS 

Matrículas no ensino médio [2018] 553 MATRICULAS 

Docentes no ensino Infantil [2018] 45 DOCENTES 

Docentes no ensino fundamental [2018] 190 DOCENTES 

Docentes no ensino médio [2018] 31 DOCENTES 

Número de estabelecimentos de ensino 
infantil [2018] 

23 ESCOLAS 

Número de estabelecimentos de ensino 
fundamental [2018] 

24 ESCOLAS 

Número de estabelecimentos de ensino 
médio [2018] 

1 ESCOLAS 

*IDEB – INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
 
Economia 

 

O município de Presidente juscelino apresenta os seguintes dados 

conforme IBGE: 

 

DESCRIÇÃO NUMEROS 

PIB per capita [2017] 7.301,38 R$ 

Percentual das receitas oriundas de 
fontes externas [2015] 

97,8 % 

Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDHM) [2010] 

0,563 

 
Saúde 

 

O município de Presidente juscelino apresenta os seguintes dados 

conforme IBGE: 

 

DESCRIÇÃO NUMEROS 

Mortalidade Infantil [2017] 9,62 óbitos por mil nascidos vivos   

Estabelecimentos de Saúde SUS [2009] 3 estabelecimentos   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3. PROPOSTAS POR ÁREA 

 
 3.1 SAÚDE 

 A Saúde terá grande prioridade na gestão do Dr. Pedro Paulo por ser sua área de 

experiência e também por ser uma política pública essencial à população. Nossas 

principais ações serão: 

 Construir um hospital adequado e equipado com Centro Cirúrgico e serviços de 

urgência e emergência; 

 Implantar o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, no município; 

 Ampliar e garantir o abastecimento da farmácia básica; 

 Ampliar as especialidades médicas ambulatoriais como: cardiologia, ortopedia, 

pediatria, ginecologia, oftalmologia, etc; 

 Garantir o funcionamento regular das Unidades Báscias de Saúde; 

 Investir na melhoria dos serviços da Estratégia de Saúde da Família, 

monitorando e avaliando o atendimento à população; 

 Aquisição de novas ambulâncias para cobertura de todo o território do município; 

 Realização do Mutirão da Saúde com calendário regular na zona urbana e rural 

do município; 

 Ampliação do programa de Saúde Bucal com atuação também nas escolas, 

através do Programa Saúde na Escola – PSE; 

 Desenvolver campanhas educativas nas escolas e nas comunidades em geral; 

 Realizar pequenas cirurgias no município; 

 Incrementar os serviços da vigilância sanitária e epidemiológica no município; 

 Investir na valorização profissional dos servidores da saúde, a partir da 

elaboração do Plano de Carreira e Remuneração dos profissionais; 

 Realizar as campanhas de vacinações no âmbito municipal com o objetivo de 

superar as metas estabelecidas; 

 Fortalecer a participação e o conttrole social na política da saúde municipal, 

através do fortalecimento do Conselho Muniicipal de Saúde e da realização de 

audiências públicas. 

 Ampliar e melhorar a qualidade dos serviços de tratamento fora do domicílio – 

TFD; 

 Realizar parcerias com instituições de saúde públicas e privadas para 



atendimento especial aos pacientes juscelineneses; 

 Implantar uma Casa de Apoio ao paciente juscelinense, exclusivo para realizar o 

tratamento na capital do estado; 

 Realizar pesquisa de opinião pública anualmente para avaliar o grau de 

satisfação da população com os serviços de súde prestados; 

 Buscar parcerias para a realização de cursos e oficinas de formação continuada 

para os profissionais da saúde; 

 Fortalecer a atenção básica com foco na efetivação da atuação multiprofissional, 

a partir da ampliação do quadro de profissionais como assistente social, 

fisioterapeuta, nutricionista, educador físico, fonoaudiólogo e psicólogos; 

 Realizar as Conferências Municipais de Saúde. 

 

3.2 EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 Construções, reformas e ampliações de prédios escolares com acessibilidade 

(retomar a conclusão das obras do FNDE); 

  Construção do Centro de Formação do Educador; 

  Construção de um Complexo Esportivo e Cultural Estudantil; 

  Construção do Núcleo de Tecnologia Educacional, associado à biblioteca;  

  Aplicação dos Indicadores de Qualidade da Educação Infantil em todas as 

dimensões; 

INFRAESTRUTURA 

SUCESSO ESCOLAR: de olho na aprendizagem 

GESTÃO DEMOCRÁTICA 

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 

 INFRAESTRUTURA 



  Implantação de uma escola militar na sede do município; 

 Instalação de salas de recursos multifuncionais para alunos com deficiência; 

  Aquisição de mobiliários, equipamentos, materiais pedagógicos, instrumentos 

musicais, kits multimídias; 

  Implantação de laboratórios de Ciências e Informática com internet nas escolas; 

  Aquisição de transportes escolares para ampliação da cobertura dos estudantes 

da área rural. 

 Instalar a primeira experiência de escola em tempo integral no município. 

 

 Construção das propostas pedagógica e curricular municipal, à luz da BNCC e 

do Documento Curricular do Território Maranhense; 

 Implantação de acompanhamento pedagógico sistemático junto às escolas; 

 Valorização das diversidades educacionais; 

 Garantia da alfabetização das crianças até 07 anos de idade; 

 Implantação de programa de correção de fluxo escolar; 

 Desenvolvimento de ações que assegurem a alfabetização dos alunos do 3º ao 

6º ano do Ensino Fundamental; 

 Implantação de uma equipe de atendimento educacional multiprofissional aos 

estudantes e comunidade escolar; 

 Elevação dos indicadores educacionais do município, reduzindo as taxas de 

reprovação, repetência, abandono e evasão escolar; 

 Ampliação do atendimento educacional especializado a estudantes com 

deficiência; 

 Implantação de um sistema de avaliação municipal; 

 Realização de um preparatório municipal para o Ensino Médio; 

 

 

 Adesão aos programas federais; 

 Distribuição de uniformes escolares; 

 Modernização do Sistema Educacional: informatização da matrícula, diagnóstico 

situacional de infraestrutura física e recursos pedagógicos, mapeamento 

funcional, diário eletrônico, comunicação intranet, controle patrimonial e controle 

de frota viária; 

 Realização de seletivo de gestores escolares; 

 SUCESSO ESCOLAR: de olho na aprendizagem 

 GESTÃO DEMOCRÁTICA 



 Realização do Projeto SEMED Itinerante; 

 Fortalecimento dos Conselhos Escolares, Conselho Municipal de Educação - 

CME, Conselho de Alimentação Escolar - CAE e Conselho de Acompanhamento 

e Controle Social do FUNDEB - CACS FUNDEB; 

 Ampliação da parceria com os Conselhos de Direito (Conselho Tutelar, CMDCA, 

etc) para a garantia do atendimento à criança e ao adolescente juscelinense; 

 Estabelecimento de parcerias com organismos estaduais, nacionais e 

internacionais de fomento à educação municipal vinculados ao setor público e à 

sociedade civil organizada; 

 

 

 Garantia dos direitos e deveres dos profissionais da educação; 

 Realização de Fóruns, Seminários e Encontros Pedagógicos com temas gerais 

para todo o Sistema Municipal de Educação; 

 Desenvolvimento de uma Política de Formação Continuada dos Profissionais da 

Educação, com temas específicos do processo ensino-aprendizagem; 

 Implantação sistemática do PCR dos Profissionais da Educação; 

 Estabelecimento do Prêmio Escola Nota 10 para as escolas com melhor 

desempenho educacional; 

 Institucionalização do sistema de avaliação de desempenho profissional. 

 

3.3 AGRICULTURA 

 Reunir todos os Presidentes de Associações, por polo nas comunidades com 

cada uma: 

 Ouvir e saber o que querem para inserir na agricultura, na produção de 

alimentos; 

 Selecionar os interessados e capacitá-los;  

 Capacitar as Associações com cursos de Administração de Associações (Senar) 

com a diretoria e sócios; 

 Prestar assessoria técnica para a reorganização e fundação de Associações 

para que com elas possamos buscar projetos e equipamentos. 

 Buscar parcerias junto à Assembleia Legislativa para aquisição de kits e 

equipamentos; 

 VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 



 Estabelecer parcerias com: SENAR, FAEMA, CNA, EMBRAPA, SEBRAE, IFMA, 

UEMA, CODEVASF, BN, BB, BASA, CEF E SAGRIMA. 

 SENAR/FAEMA/CNA – oferta de programas;  

 NCR- Negócio Certo Rural 

 SM- Saúde da Mulher e Saúde do Homem 

 Buscar junto a SAGRIMA, CODEVASF E A SAF sementes e kits de irrigação. 

 Buscar, através da Secretaria e Associação Patrulha Agrícola, carregadeiras e 

retroescavadeira para fazer nossas roças; 

 Priorizar a questão ambiental junto à Agricultura; 

 Regularizar a questão fundiária, legalizar as áreas de produção; 

 Regularizar o Conselho Municipal de Agricultura; 

 Organizar nossa feira do Município com exposição e venda dos produtos e 

produção de nossos trabalhadores locais; 

 Realizar cursos diversos de formação e assistência técnica em parcria com  

SENAR; 

 Que os presidentes das associações, lideranças façam um relatório trimestral 

das necessidades de suas comunidades e o que estão produzindo ao Secretário 

de Agricultura para que seja discutido com o Gestor do Município. 

  Reorganizar os quintais produtivos (Aqui tem frutas). 

 Tirar o CAR (Cadastro Ambiental Rural) de cada Produtor de sua área de 

produção. 

 Trazer para as mulheres cursos de beneficiamento de babaçu para introduzir na 

alimentação escolar, afim de gerar renda aos Produtores Rurais do Município; 

  A Secretaria deve estar capacitada e adequada com.  

 Espaço físico compatível. 

 Computadores e impressora  

 Mesas e cadeiras. 

 Corpo Técnico  

 Regularizar o PNAE/PAA/CONAB/PAA- Governo do Estado. 

 Colocar créditos à disposição dos produtores ruarais, através dos Bancos 

BN/BB/CEF e BASA; 

 Estabelecer parceria com a Secretaria Municipal de Educação para garantir os 

produtos da agricultura familiar na alimentação escolar; 



 Incentivar juntos aos agricultores a cultura de outros produtos, além da 

mandioca. 

 

3.4 INFRAESTRUTURA 

 Fazer a recuperação da pavimentação das vias urbanas; 

 Abrir novas ruas e vias de acesso aos bairros em desenvolviento no município; 

 Asfaltar vias urbanas; 

 Buscar apoio e financiamento junto ao governo do estado para asfaltar a 

estrada da zona rural; 

 Fazer manutenção das estradas vicinais; 

 Consruir pontes nas principais estradas do município, bem como realizar a 

manutenção nas existentes; 

 Construir praça de aimentação na sede; 

 Construir a praça de atividades físicas na entrada da cidade, bem como o 

portal da entrada principal do municiípio; 

 Construir em parceira com a Câmara de Vereadores a sede própria do Poder 

Legislativo; 

 Construir a Sede Administrativa do Poder Executivo; 

 Ampliar e modernizar o cais da cidade, em parceria com deputados estaduais e 

federais; 

 Melhorar a qualidade da iluminação pública na sede e nas comunidades rurais; 

 Implantar a iluminação decorativa em praças e patriônios públicos, em datas 

festivas; 

 Realizar a manutenção das praças e cemitérios existentes no município; 

 Consttruir o estádio municipal; 

 Revitalizar o Mercado Público Municipal, primando pela higiene e boas 

condições sanitárias do espaço e produtos comercializados; 

 Municipalizar o Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto; 

 Garantir a regularização no sistema de coleta de lixo em toda a área urbana; 

 Ampliar a rede de abastecimento de água para toda a zona urbana e para as 

comunidades rurais; 

 Construir uma rodoviária municipal, interligando a sede e zona rural, bem 



como, os demais municípios da região; 

 

3.5 ESPORTE E LAZER 

Gestão do Esporte e Lazer 

• Garantir que novos projetos de instalações esportivas sejam realizados e executados 

dentro das normas oficiais; 

• Assistência e adequação às escolinhas de futsal; handebol; basquetebol e vôleibol; 

• Disponibilizar infraestrutura adequada para modalidades do atletismo; futsal; 

handebol; basquetebol e vôleibol;  

• Construção de centro de treinamento integrado, com infraestrutura completa para os 

treinamentos de diversas modalidades. (Ginásio Poliesportivo Municipal) 

• Conservar a infraestrutura atual com estrutura que permita a realização de eventos 

esportivos (banheiros com chuveiros, vestiários, etc.); 

 • Conservação das atuais quadras esportivas com coberturas, iluminação, proteções 

laterais contra chuva, acessibilidade etc.; 

 

Formação e valorização profissional 

• Capacitar e atualizar os profissionais de Educação Física em cursos específicos; 

 • Desenvolver uma pesquisa para levantamento do perfil dos profissionais das áreas 

relacionadas a esporte e lazer, assim identificando oportunidades de desenvolvimento 

e capacitação profissional; 

• Planejar e executar de forma integrada a outras entidades públicas (secretarias de 

educação, saúde e inclusão social) e privadas, eventos esportivos e atividades de 

lazer;  

• Fomentar a realização de eventos esportivos de cunho municipal e estadual; 

• Intensificar a divulgação dos eventos esportivos e atividades de lazer, visando o 

aumento da participação da comunidade ativamente; 

• Promoção de eventos esportivos e de lazer regulares no município; 

• Levantar dados sobre o perfil dos munícipes para identificar as necessidades 

relacionadas a ações de eventos esportivos e atividades de lazer;  

 

Esporte Educacional: ampliação e consolidação do atendimento para todas as 

escolas 



• Consolidar o Projeto Esporte na Escola em todas as unidades da rede pública de 

ensino; 

 • Democratizar o acesso à escola para prática de atividade esportiva nos finais de 

semana; 

• Participação em eventos na área do esporte educacional;  

• Parceria entre a Secretaria Municipal de Educação na realização e participação em 

eventos esportivos; 

 

Esporte de Participação ampliação dos espaços públicos para a prática de 

atividade recreativa e de lazer 

• Ampliar o acesso e a segurança dos espaços públicos de lazer e recreação; 

• Promover integração entre a comunidade do bairro com ruas de lazer, jogos de mesa, 

torneios de equipes, gincanas e outras;  

• Planejamento anual das atividades. (Copa Papai Noel e Copa das Igrejas); 

 

Esporte de Rendimento: ampliação de ofertas para o desporto de rendimento 

almejando captura de talentos municipais. 

 Ampliar a disponibilização de eventos esportivos (jogos municipais de futebol, 

futebol, vôlei, handebol, basquete e beach soccer); 

 • Fomentar desde o esporte educacional a prática do esporte de rendimento, levando 

em conta os níveis de treinamento para que não haja prejuízo físico ou psicológico; 

• Desenvolver parcerias privadas para o redirecionamento de atletas a escolinhas de 

clubes oficiais; 

• Criação de memorial, sala de troféus e projetos esportivos; 

 

Promoção de atividades para preservação da saúde e da aptidão física da 

população 

• Inclusão do profissional de Educação Física no programa saúde da família; 

 • Promover a participação dos profissionais de Educação Física em encontros públicos 

com foco na promoção e prevenção da saúde;  

• Realizar Fóruns de discussão municipais, que discutam a situação do esporte de 

participação; 

• Promover momentos para orientação com palestras e atividades educativas para a 

população (saúde e aptidão física); 



• Desenvolver festivais e jogos na comunidade; 

• Promover campeonatos, de Futebol, Handebol, Voleibol, Basquete, Vôlei de Areia e 

Futsal. 

 

3.6 CULTURA 

 Reestruturar a (“Secretaria Municipal de Cultura” ou “Coordenação Municipal de 

Cultura”), “Plano Municipal de Cultura” e “Conselho Municipal de Cultura”; 

 Mapeamento de todas as expressões culturais, material e imaterial do 

município;(entidades culturais, matrizes africanas, religiosas, radiolas de reggae, 

baluartes: Dona França, Manequinho da cultura, lugares históricos; 

 Firmar parceria com intuições públicas e privadas a fim de garantir a implantação 

de ações culturais com prioridade para as entidades culturais do município; (carnaval, 

festejos juninos, festas religiosas, festivais; 

 Implementação e adequação de espaços públicos ociosos, para a criação de 

equipamentos culturais e áreas de lazer.; (praças, clubes, quadras poliesportivas; 

 Criar mecanismos de comercialização do artesanato local através de 

distribuição, feiras e comercialização de produtos (função da feira do agricultor com a 

feira do artesanato local); 

 Criar um programa cultural que fomente as manifestações artísticas do 

município, respeitando a diversidade cultural de cada local.  

 Proporcionar a integração entre a Secretaria Municipal de Cultura e demais 

secretarias do município; (Educação, Assistência Social, Agricultura, Esporte, etc.); 

 Realizar a Conferência Municipal de Cultura; 

 Implantação de espaço como acervo histórico do município junto a biblioteca 

Pública Municipal; 

 Garantir a aplicação da BNCC – Base Nacional Comum Curricula no âmbito 

cultural e histórico do nosso Munícipio; 

 Instituir o Programa de Formação Cultural, realizando cursos, oficinas, fóruns e 

seminários para assim fomentar as linguagens artísticas respeitando demais áreas da 

cultura com prioridade para a cultura local: público - estudantes, artistas em geral, 

idosos, juventude); 

 

3.7 MEIO AMBIENTE 



 Implantar a política municipal de saneamento básico e resíduos sólidos; 

 Desenvolver trabalho de sensibilização junto aos tursitas e população em geral 

de presenvação do meio ambiente e espaços públicos; 

 Implantar o sistema de coleta seletiva no municípo; 

 Realizar o levantamento e mapeamento das nascentes, riachos, igarapés 

existentes no município; 

 Zelar pela preservação do Rio Munim, nosso principal ponto turístico; 

 Estimular a sustentabilidade ambiental, despertando para a reciclagem e 

reaproveitamento dos resíduos materiais; 

 Zelar pelo cuidado e preservação das praças e vias públicas, em parceria com a 

Secretaria de Infraestrutura; 

 Desenvolver o Projeto ADOTE UM ESPAÇO junto às empresas, estimulando o 

cuidado e investimento na matutenção da limpeza e paisagismo de áreas 

verdes; 

 Desenvolver, em parceria com a Secretaria de Educação, o Projeto 

PLANTANDO VIDAS como iniciativa para arborizar  espaços e instituições 

públicas. 

 

3.8 TURISMO 

 Garantir a cobertura da Guarda Municipal nos pontos turísticos do município; 

 Incentivar o turismo no município, atarvés do estímulo aos comerciantes e 

empresários locais, bem como o desenvolvimento de programações em parceria 

às demais Secretarias Municipais; 

 Incentivar o comércio local e o potencial desenvolvimento do artesanato 

regional; 

 Apoiar os mototaxistas e taxistas para desempenho do seu trabalho no terrítório 

municipal e fora deste; 

 

3.9 SEGURANÇA 

 Instituir e implantar a Guarda Municipal; 

 Estabelecer regras de segurança para a realização de festas e eventos públicos; 

 Buscar a implantação de uma Delegacia no município; 



 Fazer parcerias com a Polícia Militar e Guarda Municipal para a realização do 

Projeto Ronda Escolar; 

 Implantar uma escolinha de Bombeiro Mirim no município, em parceria com o 

Corpo de Bombeiros do Maranhão; 

 Apoiar a realização de blitz e barreiras de fiscalização e orientação nas vias 

públicas da cidade; 

 

3.10 ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 Fortalecimento da participação popular e controle social: 

 Criação da Casa dos Conselhos 

 Conselhos municipais: CMAS, CMDCA, CONSELHO TUTELAR, CMI, CMSA 

 

 Criação da Casa do Trabalhador: 

Funciona na perspectiva de viabilizar o fortalecimento de geração de emprego e renda 

(ex: estágios) 

 Capacitação profissional 

 Empreendedorismo 

 Documentação pessoal 

 

 Aprimorar o sistema de informações entre a politica de assistência social, 

educacional, saúde e outras por meio da intersetorialidade; 

 Construção de prédios próprios da SEMAS, CRAS e CREAS:  com 

independência, privacidade para atendimento dos usuários da Politica de 

Assistência; 

 Ampliação da equipe técnica do CRAS visando a implementação e ampliação 

dos projetos realizados bem como: atendimento domiciliar para idosos, 

deficientes e outros, estabelecendo parcerias com entidades não 

governamentais, exemplo: APAI; 

 Criação do CRAS Volante para atendimento da Zona Rural; 

 Criação de um espaço de Acolhimento Institucional; 



 Implantação do Programa PRA NASCER FELIZ que fará acompanhamento à 

gestantes e distribuirá enxovais para os bebês, em parceria com a Secretaria de 

Saúde; 

 Disponibilização de equipamentos de uso necessário como: INTERNET, 

COMPUTADOR, IMPRESSORA, MOBILIARIO E OUTROS; 

 Garantia de Transporte para realização das visitas domiciliares, oriundas do 

PAIF, PAEF, CRIANÇA FELIZ e outras demandas necessárias; 

 Valorização dos servidores públicos e aperfeiçoamento dos planos de cargos e 

salários; 

 Investir fortemente na capacitação dos atores da política de assistência social, a 

fim de se assegurar a melhoria da gestão, considerando-se todas as instancias 

do sistema descentralizado e participativo, bem como a realidade local; 

 Fortalecer os conselhos, as conferências e os fóruns de assistência social como 

espaços de democratização, negociação de consensos e de gestão 

compartilhada; 

 Combater a toda forma de discriminação e violência seja por cor, raça, gênero e 

etnia; 

 Criação de Ações, Projetos, Campanhas, Palestras Sociais na comunidade 

urbana e rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Todas as ações propostas neste Plano de Governo correspondem à demandas 

levantadas da população e serão pautadas em nossa gestão com muita 

responsabilidade, a patir de um planejamento de curto, médio e longo prazo. 

 Buscaremos, periodicamente, prestar contas à sociedade e à Câmara Municipal 

através da realização de audiências públicas, pesquisas de opinião e ouvidoria para 

estarmos cada dia mais próximos do povo, priorizando seus anseios. 

 Pretendemos fazer uma gestão respaldada nos príncipios da administração 

pública, tendo o foco no desenvolvimento das instituições, da população e do município 

como um todo. 

 Estamos convictos de que dias melhores virão para a nossa querida Presidente 

Juscelino! 

  

 

 

 

 

 

 

 


